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§ 41 

Godkännande av dagordning 
 
 
Utgående ärende: 
➢ Beslut efter ansökan om förhandsbesked för gårdsbebyggelse och två villatomter 

på fastigheten Västerlanda 7:11 
 
 
Beslut 
Dagordningen med ordförandens tillägg godkänns. 
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§ 42 

Anmälan av jäv 
 
Jörgen Andersson (C) anmäler jäv till dagens sammanträde, punkt 26 § 58. 
Mats Nilsson (V) anmäler jäv till dagens sammanträde, punkt 27 § 59. 
Jens Nielsen (KD) anmäler jäv till dagens sammanträde, punkt 27 § 59. 
 
 
Beslut 
Samhällsnämnden antecknar informationen. 
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§ 43 
Presentation av kommunchef Elisabeth Linderoth 
 
Sammanfattning 
Kommunchef Elisabeth Linderoth presenterar sig. 
 
Beslut 
Samhällsnämnden antecknar informationen. 
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§ 44 
Controllerrapport januari-februari 2022 
Dnr SAN 2022/165 
 
Sammanfattning 
Controllerrapporten för januari och februari prognosticerar ett underskott på 750 tkr för 
den skattefinansierade verksamheten. Det är tidigt på året och därför svårt att bedöma 
resultatet på helår. De avgiftsfinansierade verksamheterna, VA-verksamheten och 
avfalls- och återvinningsverksamheten, förväntas ha budgeten i balans.  
 
Beslutsunderlag 
Samhällsnämndens arbetsutskott § 48/2022 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-29 
Controllerrapport januari-februari 2022 Samhällsnämnden 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostproduktionen för skola och förskola förväntas göra ett underskott mot budget på  
1 mnkr. Lokalkostnaderna prognosticeras med ett underskott om 150 tkr. Lokalvård 
förväntas göra ett överskott mot budget med 400 tkr.  
 
Beslut 
Samhällsnämnden tar del av budgetuppföljningen för januari och februari. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Kommunchef Elisabeth Linderoth 
Ekonomichef Jörgen Karlsson 
Sektorchef Karin Holmström 
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§ 45 
Beslut om kommunal parkeringsövervakning 
Dnr SAN 2022/125 
 
Sammanfattning 
Enligt Lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m. 2§ ska kommunen 
besluta om parkeringsövervakning. Lagen är skriven så att kommunen ska besluta om 
en lägsta nivå för övervakning. Beslutet ska också omfatta i vilket område 
övervakningen ska ske. Enligt samma lag 4§ ska detta utföras i samråd med 
Polismyndigheten. Samråd med polismyndigheten skedde i mars 2022. 
 
Syftet med parkeringsövervakningen är främst att säkerställa framkomligheten för 
räddningstjänst, avfallshantering, kollektivtrafik med mera men även annan trafik. 
Parkeringsövervakning är dessutom ett viktigt verktyg för att säkerställa 
trafiksäkerheten samt tillgängligheten för allmänheten till olika samhällsfunktioner. 
Därutöver ska parkeringsövervakningen stimulera handel och näringsliv. 
Lilla Edets kommun har en stor tillväxt och befinner sig i ett expansivt skede. För att 
möta befintliga och kommande behov krävs en fortsatt välfungerande och effektiv 
övervakning av trafiken. Lilla Edets kommun har för närvarande handlat upp 
parkeringsövervakning via bevakningsbolag som ansvarar för denna övervakning. 
 
Bedömningen är att omfattningen av parkeringsövervakningen inte bör understiga 0,15 
årsarbetare som utövar parkeringsövervakning, vilket motsvarar 25 timmar/månaden 
eller ca. 300 timmar per år. Sedan flera år tillbaka är det 30 timmar parkeringsöver-
vakning per månad som utförs i kommunen.  
Parkeringsövervakning ska ske i hela Lilla Edets kommun med prioritet på tätorterna i 
Lilla Edet och Lödöse. 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsnämndens arbetsutskott § 55/2022 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-25. 
 
Yrkande 
Mats Nilsson (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 

1. Samhällsnämnden beslutar att parkeringsövervakning ska ske med minst 0,15 
årsarbetare.  

 
2. Samhällsnämnden beslutar att parkeringsövervakning ska ske i hela Lilla Edets 

kommun, med prioritet på tätorterna i Lilla Edet och Lödöse. 
 
Frej Dristig (SD) deltar inte i beslutet. 
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§ 47 
Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats samt 
grävning, trafikanordningsplaner och återställande av ytor 
Dnr SAN 2022/176 
 
Sammanfattning 
Det idag gällande taxedokumentet bygger på 2019 års pris- och lönenivå. För att 
säkerställa att varje part i så stor utsträckning det är möjligt, står för sina egna kostnader 
behöver taxor och avgifter uppdateras. Den nya taxan träder ikraft vid årsskiftet 
2022/2023. 
 
Taxedokumentet är uppdaterat både avseende rubriker, kostnadsposter och 
taxor/avgifter. I vissa fall har kostnadsposter plockats bort eller slagits ihop medan 
andra lagts till, i syfte att anpassa dokumentet till verkliga förhållanden och efterfrågan 
på tjänster/utbud.  
 
Utdrag av gjorda revideringar: 
Taxan avseende försäljning på annan plats än torget i Lilla Edet är så långt det går 
likställd med torghandel på torget i Lilla Edet. 
 
För upplåtelse av offentlig plats gäller fortsatt att ideella föreningar, skolor och 
kommunen själva är avgiftsbefriade avseende torghandel, försäljning, evenemang och 
liknande. 
 
Ett förtydligande har gjorts att taxa för uppställning av container ej gäller 
förpackningsinsamling eller organisationer som står under statlig insamlingskontroll 
med så kallat 90-konto. 
 
Timpriset för handläggning, tillsyn och platsbesök kopplat till bland annat grävtillstånd 
har höjts. 
 
Återställningsavgifter för bitumenbundna lager (asfalt), framtida förhöjt underhåll och 
justering av beteckningar och kantsten har höjts med 25 %. Världsläget gör det ytterst 
svårt att bedöma framtida prisbild avseende dessa tjänster. Förvaltningen har i 
prisuppräkningen tagit hänsyn till tidigare års indexuppräkningar och därefter uppskattat 
en kommande kostnadsökning.  
 
Påföljdsavgifterna har till del arbetats om utifrån praktisk tillämpning men är i stort 
desamma som tidigare. 
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Beslutsunderlag 
Samhällsnämndens arbetsutskott § 57/2022 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-30. 
Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats samt grävning, 
trafikanordningsplaner och återställande av ytor. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Den största budgetpåverkan gäller återställningsavgifter för bitumenbundna lager 
(asfalt). Det finns risk att entreprenadpriserna kommer att stiga mer än föreslagen 
avgiftshöjning men konsekvenserna mildras med föreslagna justeringar.  
 
Ajournering kl. 9.15-9.20. 
 
Tilläggsyrkanden 
Andreas Freiholtz (SD) yrkar att taxan ska gälla från 1/1 2023. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Andreas Freiholtz 
yrkande och finner att samhällsnämnden bifaller Andreas Freiholtz (SD) förslag. 
 
Beslut 
Samhällsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att med stöd av Lag (1957:259) om rätt 
för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats och Kommunallag 
(2017:725) 2 kap §5 anta Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats samt 
grävning, trafikanordningsplaner och återställande av ytor. 
 
Taxan ska börja gälla den 1 januari 2023. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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§ 48 
Svar avseende motion om att sluta klippa gräsmattor - skapa 
ängar 
Dnr SAN 2022/137 
 
Sammanfattning 
Enheten Stadsmiljö arbetar redan aktivt med att successivt omvandla traditionellt 
klippta gräsytor till ytor som på sikt ska gynna biologisk mångfald samtidigt som man 
får en lägre skötselintensitet.  
 
Att skapa en äng utifrån en tidigare traditionellt skött gräsmatta tar dock många år och 
skötseln måste utföras på ett sådant sätt att marken utarmas. En näringsfattig jordmån är 
grundförutsättningen för blommande örter, en äng. Förutsättningarna för att skapa 
naturliga ängar till följd av ändrad skötsel är inte gynnsam i Lilla Edets kommun 
eftersom jordmånen generellt är mycket lerhaltig och därmed näringsrik. Trots detta ser 
kommunen vinster med ändrad skötsel. 
 
Under 2021 och 2022 har flera av kommunens traditionellt skötta gräsytor utpekats som 
omvandlingsytor, vilka på sikt ska övergå till äng. Genom att med slåtter och bortföring 
av växtmaterial systematiskt utarma ytan på näring skapas förutsättningar för en naturlig 
etablering av ängsväxter. Under 2020 och 2021 anlades även konstgjorda ängar i Göta 
respektive Lödöse. 
 
Samtliga gräsytor är dock inte utpekade som omvandlingsytor eftersom det i ett 
attraktivt samhälle även behöver finnas ytor avsedda för vistelse, lek, rekreation och 
andra aktiviteter.  
 
Förvaltningen kommer att fortsätta följa utvecklingen av anlagda ängar och 
omvandlingsytor, dra lärdom och successivt revidera skötselplanen därefter. Det 
långsiktiga målet är att inom ramen för en sund ekonomisk hushållning skapa ett 
attraktivt och hållbart samhälle där människor vill leva, verka och vistas. 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsnämndens arbetsutskott § 58/2022 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-28. 
Motion om att sluta klippa gräsmattor – skapa ängar daterad 2022-02-28. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Då skötseln av gräsytor redan är ändrad ger förslaget ingen ytterligare ekonomisk 
påverkan. 
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Yrkande 
Andreas Freiholtz (SD) yrkar att samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 
avslå motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden bifaller eller avslår Andreas Freiholtz förslag och finner 
att samhällsnämnden avslår Andreas Freiholtz (SD) yrkande. 
 
Beslut 
Samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad. 
 
Reservation 
Andreas Freiholtz (SD), Jennifer Svedenborg (SD) och Lorentz Lindell (SD) reserverar 
sig till förmån för eget förslag. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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§ 49 
Information från enheten stadsmiljö 
 
Sammanfattning 
Enhetschef Anna Berlin informerar om aktuella ärenden. 
 
Beslut 
Samhällsnämnden antecknar informationen. 
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§ 50 
Information om GDPR 
 
Sammanfattning 
Dataskyddsombud Johan Bergström informerar om GDPR. Johan berättar om 
dataskyddsombudets uppgifter; dataskyddsombudet ska vara rådgivande och 
informerande, övervaka verksamheterna och hjälpa till med konsekvensbedömningar. 
Dataskyddsombudet har inget beslutsmandat utan nämnden är ytterst ansvarig för hur 
dataskyddsarbetet bedrivs. Johan går också igenom artikel 5 i GDPR, grundläggande 
principer. 
 
 
Beslut 
Samhällsnämnden antecknar informationen. 
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§ 51 
Nulägesanalys av Avfall och återvinningsverksamheten 
Dnr SAN 2022/163 
 
Sammanfattning 
En nulägesanalys av avfalls- och återvinningsverksamheten presenteras. 
Nulägesanalysen har genomförts under februari och mars 2022 genom intervjuer av 
personalen inom verksamheten. Analysen består förutom av resultatet av intervjuerna 
även av SWOT-analys, sammanställning av nuläget, förslag till åtgärder för att förbättra 
verksamheten och uppnå ställda mål samt genomföra beslutade projekt.  
 
Beslutsunderlag 
Samhällsnämndens arbetsutskott § 50/2022 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-28 
Nulägesanalys av avfalls och återvinningsverksamheten Lilla Edet 2022-03-29 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser.  
 
Beslut 
Samhällsnämnden antecknar informationen 
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§ 52 
Information om anställning av enhetschef till avfalls- och 
återvinningsverksamheten 
Dnr SAN 2022/164 
 
Sammanfattning 
Sektorchefen informerar om att annons om enhetschef till avfalls- och 
återvinningsverksamheten kommer att ske under april månad. Anställning bedöms 
kunna ske innan sommarsemestrarna och tillträde till tjänsten under september. 
 
Idag har enhetschefen för lokalvård och vaktmästeri också tjänsten som enhetschef för 
avfall- och återvinning. Enhetschefen arbetar därigenom till 50% med lokalvård och 
vaktmästeri och till 50% med avfall och återvinningsverksamheten. Det har konstaterats 
att detta inte fungerar tillfredställande för enhetschefen och för verksamheterna.  
 
Nulägesanalysen för avfalls- och återvinningsverksamheten (SAN 2022/163), som 
genomförts under februari och mars, har som en av åtgärderna också bedömt att det 
finns behov av att anställa en enhetschef med rätt kompetens på 100%. Detta för att 
bland annat stärka arbetsledningen, driva pågående projekt och genomförandet av den 
av KF antagna avfallsplanen. 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsnämndens arbetsutskott § 51/2022 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-28 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Tjänsten ryms inom befintlig budget. 
 
Beslut 
Samhällsnämnden antecknar informationen 
 
 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Enhetschefen för lokalvård och vaktmästeri 
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§ 53 
Avfallstaxa 2023 
Dnr SAN 2022/156 
 
Sammanfattning 
Avfallsverksamheten befinner sig i utvecklings och förändringsarbete, med 
digitalisering, nya myndighetskrav, arbete med ny återvinningscentral, högt uppsatta 
mål i avfallsplanen med mera. 
För att möta allt detta krävs förändringar på personalsidan, som innebär ökad kostnad 
mot idag. 
Övriga kostnader för verksamheten ökar, framför allt drivmedelskostnader men också 
flera andra köpta tjänster och omhändertagande av avfall. 
Möjligheterna att minska kostnaderna är små, eftersom de flesta kostnaderna är fasta 
eller avtalsreglerade. Det som skulle kunna minska kostnaderna betydligt och som vore 
bra för miljön är om sorteringen av avfallet skulle öka/förbättras, vilket också är mål i 
avfallsplanen, men aktivt arbete måste ske för att uppnå detta.   
 
 
Förändringar i taxan 

1. Ändring av fakturering i normalfallet för sommarabonnemang, från en gång om 
året till två gånger om året. 

2. Sänkning av grundavgiften för verksamheter, en halvering till nivån för 
fritidshus och lägenheter. 

3. Verksamheter kan besöka återvinningscentralen mot en avgift per besök. 
4. Ändring av begreppet ”hushållsavfall” till ”kommunalt avfall”. Anpassning till 

lagstiftningsbegrepp. 
5. En informationstabell läggs till om antalet tömningar som sker per 

abonnemangsintervall. 
6. Tabell för abonnemang där matavfallsinsamling ännu inte införts tas bort. 
7. Begreppet ”brännbart hushållsavfall” ändras till ”restavfall i kärl”. 
8. Fördelningskostnaden när helårsabonnemang delar kärl med 

sommarabonnemang ändras från ”70% och 30%” till ”75% och 25%”, för att bli 
mer rättvis fördelning. 

9. Tömning varannan vecka kostar inte längre mer än dubbelt så mycket som 
tömning var fjärde vecka, detta för att extra körningar inte behöver ske med nya 
fordon. 

10. Tjänster som ej berör tömning av enskilda avlopp ökar med 4%. 
11. Tjänster som berör tömning av enskilda avlopp ökar med 5%, förutom 

slambehandlingsavgiften som är oförändrad. 
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Verksamheter 
Företag och verksamheter tas i dagsläget inte emot på återvinningscentralen i Göta. 
Dock behövs en lösning för att hantera kommunalt avfall från företag och verksamheter. 
Lösningen blir då att ta emot detta avfall på återvinningscentralen mot avgift. Avfall till 
ÅVC från företag och verksamheter skiljer sig mycket åt, därför är det rimligt att den 
fasta grundavgiften sänks och besöksavgift införs, så att de med mer avfall får betala 
mer. Att de inte har fria besök utan avgift vid varje besök är rimligt eftersom företag 
och verksamheter som besöker en ÅVC normalt har större mängder och/eller dyrare 
avfall (framför allt farligt avfall avses med detta) än ett hushåll. 
 
Eget kapital 
Verksamheten har överskott, detta har uppkommit framför allt på grund av att projektet 
införande av matavfallsinsamling inte infördes fullt ut som ursprungligen planerat, samt 
att personal inte anställts som det budgeterats för. 
Detta överskott behöver troligtvis inte hanteras eftersom verksamheten bedöms får 
negativt resultat, på grund av de oväntade prisökningarna på framför allt drivmedel. 
Taxeökningen 2023 på 4% täcker dock inte kostnadsökningarna fullt ut. 
 
Prognos 
För att möta driftkostnadsökningar och ökade kapitaltjänstkostnader är förslaget att 
ökning av taxan delas upp på flera år, så att stora plötsliga ökningar inte sker. Se tabell 
nedan: 
 
År 2023 2024 2025 2026 
Taxeökning 4% 3%-5% 3%-5% 3%-5% 

Prognos taxeökningar kommande år 
 
Om taxeökning för 2023 inte sker, kommer troligtvis ett negativt eget kapital uppstå i 
slutet av 2023. Att då parera det negativa egna kapitalet och samtidigt möta ökade 
kostnader för verksamheten skulle innebära behov av plötsliga ökningar av taxan 2024, 
alternativt större ökningar än 3%-5% åren 2024-2026. 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsnämndens arbetsutskott § 52/2022 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-28 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Prisskillnaden för ett vanligt hushåll redovisas i tabellen nedan: 
 
Pris för standardabonnemang, matavfall varannan vecka, restavfall var fjärde vecka.  
Inklusive grundavgift villa, inklusive moms. 
  Pris Prisskillnad % Prisskillnad kr Prisskillnad kr/månad    

2022 2 335,00 kr          
2023 2 428,85 kr 4% 93,85 kr 7,82 kr    
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Slamtömning, 2- eller 3-kammarbrunn, 0-3 m³, inklusive 
behandlingsavgift och moms 
  Pris Prisskillnad % Prisskillnad kr  

2022 1 235,00 kr      
2023 1 277,25 kr 3% 42,25 kr  

 
 
Yrkanden 
Andreas Freiholtz (SD) yrkar att punkt 10 och 11 stryks, vilket innebär ingen 
taxehöjning för 2023. 
 
Jörgen Andersson (C) yrkar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Anne-Lie Palm (S) yrkar att punkt 10 ändras från 4% till 2%. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden börjar med att ställa frågan till nämnden om att ställa Jörgen Anderssons 
(C) yrkande som huvudförslag och Anne-Lie Palms (S) yrkande som motförslag och 
finner att nämnden bifaller. 
 
Omröstning begärs. 
Samhällsnämnden godkänner följande beslutsgång.  
Ja-röst för Anne-Lie Palms (S) förslag. 
Nej-röst för Andreas Freiholtz (SD) förslag. 
 
Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster för Anne-Lie Palms (S) förslag och 3 nej-röster för Andreas Freiholtz 
(SD) förslag beslutar samhällsnämnden bifalla Anne-Lie Palms förslag. 
Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår från 
att rösta 

Jörgen Andersson (C) X   
Mats Nilsson (V) X   
Ethel Augustsson (C)   X 
Lars-Erik Anderström (M) X   
Jens Nielsen (KD) X   
Johannes Vennman (C) X   
Anne-Lie Palm (S) X   
Lena Hållinder-Berglund (S) X   
Andreas Freiholtz (SD)  X  
Jennifer Svedenborg (SD)  X  
Lorentz Lindell (SD)  X  
Summa 7 3 1 
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Ordföranden finner att Anne-Lie Palms (S) yrkande blir motförslag. 
 
Andreas Freiholtz (SD), Jennifer Svedenborg (SD) och Lorentz Lindell (SD) reserverar 
sig till förmån för eget förslag. 
 
Ordföranden ställer därefter Jörgen Anderssons (C) yrkande med Anne-Lie Palms (S) 
yrkande som motförslag och finner att samhällsnämnden bifaller Jörgen Anderssons 
förslag. 
 
Omröstning begärs. 
Samhällsnämnden godkänner följande beslutsgång.  
Ja-röst för Jörgen Anderssons (C) förslag. 
Nej-röst för Anne-Lie Palms (S) förslag. 
 
Omröstningsresultat 
Med 6 ja-röster för Jörgen Anderssons (C) förslag och 2 nej-röster för Anne-Lie Palms 
(S) förslag beslutar samhällsnämnden bifalla Jörgen Anderssons förslag. 
Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår från 
att rösta 

Jörgen Andersson (C) X   
Mats Nilsson (V) X   
Ethel Augustsson (C) X   
Lars-Erik Anderström (M) X   
Jens Nielsen (KD) X   
Johannes Vennman (C) X   
Anne-Lie Palm (S)  X  
Lena Hållinder-Berglund (S)  X  
Andreas Freiholtz (SD)   X 
Jennifer Svedenborg (SD)   X 
Lorentz Lindell (SD)   X 
Summa 6 2 3 

 
Andreas Freiholtz (SD), Jennifer Svedenborg (SD) och Lorentz Lindell (SD) reserverar 
sig till förmån för eget förslag. 
 
 
Beslut 
Samhällsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar Avfallstaxa 2023. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige 
 

24



   

 

Samhällsnämnden protokoll 2022-04-21 
 

Beslutet skickas för kännedom till  
Karin Holmström, sektorchef 
Anders Johansson, ingenjör 
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§ 54 
Investering Hjullastare 2022 
Dnr SAN 2022/157 
 
Sammanfattning 
Återvinningscentralen i Göta använder en hjullastare för omlastning av avfall, flytt av 
containrar och dylikt. Idag hyrs hjullastaren genom leasingavtal, avtalet går ut under 
2022. 
 
Enheten har undersökt alternativen köpa ny hjullastare, leasa ny hjullastare eller köpa 
loss befintlig hjullastare efter avtalets utgång. Att köpa eller leasa en annan begagnad 
hjullastare är inte lämpliga alternativ, eftersom det är väldigt svårt att förutse hur slitna 
maskinerna man får är vilket kan leda till mycket tid i verkstäder och extra kostnader. 
Att köpa eller leasa en ny hjullastare beräknas bli en högre kostnad än dagens 
leasingkostnad. 
 
Enheten gör bedömningen köpa loss befintlig hjullastare är det ekonomiskt mest 
fördelaktiga. Maskinen är inte särskilt sliten och bedöms fungera i minst 5 år till. 
I investeringskalkylen framkommer att på en 5 års period beräknas kostnaden med detta 
alternativ bli ca. 400 tkr lägre än dagens leasingkostnad, kommande 
reparationskostnader är en osäkerhetsfaktor för detta belopp. 
 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsnämndens arbetsutskott § 53/2022 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-24 
 
Ekonomiska konsekvenser 
På en 5 års period beräknas kostnaden med detta alternativ bli ca. 400 tkr lägre än 
dagens leasingkostnad. 
 
Yrkande 
Andreas Freiholtz (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
Samhällsnämnden beslutar att i investeringsbudget 2022 omfördela de befintliga 
investeringarna ”Tidningsinsamling: 500 tkr” och ”Ofördelat anslag: 500 tkr till 
”Hjullastare 1 000 tkr”. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Karin Holmström, sektorchef 
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Beslutet skickas för kännedom till  
Anders Johansson, ingenjör 
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§ 55 
Information från enheten avfall och återvinning 
 
Sammanfattning 
Sektorchef Karin Holmström och ingenjör Anders Johansson informerar om aktuella 
ärenden på enheten. 
 
Beslut 
Samhällsnämnden antecknar informationen. 
 
 
 

28



   

 

Samhällsnämnden protokoll 2022-04-21 
 

 
§ 56 
Beslut om byggsanktionsavgift efter tillsyn enligt plan- och 
bygglagen på fastigheten  
Dnr  2022/0127 
 
Beslut 
Ägaren till fastigheten ,  
påförs en byggsanktionsavgift om 3 352 kronor för att utan startbesked ha påbörjat 
markarbeten. 
 
Byggsanktionsavgiften faktureras separat och ska betalas inom två månader från 
delgivning av detta, även om beslutet överklagas.  
 
Beslutsunderlag 

• Orienteringskarta 
• Anmälan, dnr 2022/0127-1 
• Tjänsteskrivelse, dnr 2022/0127-3 
• Samhällsnämndens arbetsutskott § 63/2022 

 
Sammanfattning av ärendet 
Bygglovsenheten har bedrivit tillsyn efter att ett klagomål på sprängning inkommit till 
enheten. Enligt klagande ska sprängningen ha genomförts den 2-3 mars 2022. Vid 
besök på fastigheten den 16 mars 2022 kunde bygglovsenheten konstatera att 
schaktning i form av sprängning och utfyllnad med sprängsten genomförts inom tomten. 
Samhällsnämnden beviljade bygglov för om- och tillbyggnad av fritidshuset och 
marklov för schaktning och fyllning i anslutning till ett poolområde på tomten den 11 
februari 2022. Beslutet fattades av bygglovsenheten på samhällsnämndens delegation. 
Den 18 mars samma år hålls tekniskt samråd inför startbesked. De genomförda 
markarbetena har alltså påbörjats utan startbesked. 
 
En åtgärd som kräver bygglov och marklov får inte påbörjas innan samhällsnämnden 
(nämnden) har gett startbesked. Nämnden ska därför ta ut en byggsanktionsavgift. 
Det saknas omständighet som ger skäl till att sätta ner byggsanktionsavgiften eftersom 
den ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 
Byggsanktionens storlek bedöms inte heller vara oskälig enligt 11 kap. 52 § PBL. 
Byggsanktionsavgiften anses inte heller stå i orimlig proportion till den överträdelse 
som begåtts. 
 
 
 
Beslut delges  
Fastighetsägaren (avgiftsskyldige) 
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Upplysningar 

• Detta beslut kan överklagas, se bifogad information om Hur man överklagar. 
 
 

30



   

 

Samhällsnämnden protokoll 2022-04-21 
 

 
§ 57 
Beslut om åtgärdsföreläggande gällande ovårdad tomt samt 
byggsanktionsavgift för ändrad användning på fastigheten 

 
Dnr   2022/0054  
 
Beslut 
Samhällsnämnden beslutar att påföra byggherren AB; 

 en byggsanktionsavgift på 83 619 kronor 
för ändrad användning av byggnaderna på fastigheten  
Byggsanktionsavgiften faktureras separat och ska betalas inom två månader från 
delgivning av detta beslut, även om beslutet överklagas. 
 
Handläggande tjänsteman ska efterbevaka ärendet och säkerställa att boendet på 
adressen upphör. Nämnden kommer ta upp frågan angående en ny sanktionsavgift om 
den ändrade användningen inte avvecklats senast tre (3) månader från det att beslutet 
vunnit laga kraft. Sanktionsavgiften ska enligt Plan- och byggförordningen 9 kap 2 § tas 
ut med dubbla beloppet mot det som togs ut senast. 
Om rättelse sker innan nämnden fattar beslut om byggsanktionsavgift ska ingen sådan 
avgift tas ut av den avgiftsskyldige. Rättelse i ärendet är att de fysiska personer som 
idag är folkbokförda på adressen redovisar en ny bostadsadress. 

Handlingar som tillhör beslutet 
• Fastighetsägarens svar på kommunicering, dnr 2022/0054-4 
• Tjänsteskrivelse, dnr 2022/0054-5 
• E-post till husköpare 2019, dnr 2022/0054-6 

 
Beslutsunderlag 

• Översiktlig lokaliseringskarta 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den 31 januari 2022 upprättades ett tillsynsärende på fastigheten 1 avseende 
eventuellt olovlig användning av fastighetens huvudbyggnad.  
Bygglovsenheten har via Ratsit undersökt vilka personer som finns skrivna på adressen. 
Den 2 mars 2022 fanns 5 fysiska samt en juridisk person skriven på adressen. 
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Skärmklipp från Ratsit 2022-03-02 som visar juridisk samt fysiska personer som är skrivna på 
adressen. 

Historik i ärendet 
På den aktuella fastigheten har tidigare lämnats in två bygglovsansökningar för att ändra 
huvudbyggnadens användning till boende, (dnr 2017/0960 och 2018/0032). I samband 
med dessa ansökningar gjorde bygglovsenheten en genomgång av fastigheten (2017-11-
21) och kunde då notera att det fanns tre juridiska personer registrerade på fastigheten, 
(Hamnvillan AB, AB Guldskon och SG Fastigheter). Det fanns inga folkbokförda 
fysiska personer på den aktuella adressen. 
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Skärmklipp från Ratsit 2017-11-21 som visar de juridiska personer som fanns skrivna på 
adressen. 

Båda dessa bygglovsansökningar togs tillbaka av sökande och den tidigare 
fastighetsägaren la istället ut fastigheten till försäljning. 
 
 
 
Beslut delges  

 
 
 
Upplysningar 

• Beslutet går att överklaga, se bifogad överklaganhänvisning. 
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§ 58 
Beslut efter ansökan om förhandsbesked för byggnadslängor 
med övernattningsrum på fastigheten Gårdsjövik 1:1 
Dnr  2021/1093 
 
Beslut 
Förhandsbesked för 2 byggnader med 14 stycken rum ges inte. 
Avgiften för beslutet: 9 000 kr. 
 
Jäv 
Jörgen Andersson (C) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
 
Beslutsunderlag 

• Översiktlig lokaliseringskarta 
• Situationsplan (karta), dnr 2021/1093-7 
• Verksamhetsbeskrivning, dnr 2021/1093-2 
• Ansökan, dnr 2021/1093-1 
• Tjänsteskrivelse, dnr 2021/1093-10 
• Utlåtande från miljöenheten, dnr 2021/1093-11 
• Samhällsnämndens arbetsutskott § 66/2022 

 
Yrkanden 
Anne-Lie Palm (S) yrkar att ärendet återremitteras för att utreda om positivt 
förhandsbesked kan ges. 
 
Mats Nilsson (V) yrkar enligt sektorns förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer återremiss mot att ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet 
ska avgöras idag. 
 
Omröstning begärs. 
Samhällsnämnden godkänner följande beslutsgång.  
Ja-röst för att frågan avgörs idag. 
Nej-röst för att ärendet återremitteras. 
 
Omröstningsresultat 
Med 8 ja-röster för att ärendet ska avgöras idag och 2 nej-röster för återremiss samt 1 
som avstår beslutar samhällsnämnden avgöra ärendet idag. 
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Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår från 
att rösta 

Kimmo Tuomaala (L) X   
Mats Nilsson (V) X   
Ethel Augustsson (C) X  

 

Lars-Erik Anderström (M) X   
Jens Nielsen (KD) X   
Johannes Vennman (C) X   
Anne-Lie Palm (S) 

 
X  

Lena Hållinder-Berglund (S) 
 

X  
Andreas Freiholtz (SD) X 

 
 

Jennifer Svedenborg (SD) X 
 

 
Lorentz Lindell (SD) X 

 
 

Summa 8 2 
 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Platsen ligger utom detaljplanelagt område samt utanför sammanhållen bebyggelse, den 
ligger även direkt utanför strandskyddat område.  
Aktuell fastighet samt övriga fastigheter i området är idag avsedda för boende. 
Enligt den inlämnade ansökan ska det uppföras något som kan liknas med en camping 
eller ett vandrarhem. Två byggnader som var och en innehåller 7 övernattningsrum för 
uthyrningsändamål är tänkt att uppföras. Byggnadernas totala yta blir cirka 300 m2 
utöver detta tillkommer parkering, bajamajor samt andra ej redovisade byggnader 
(tvättstuga och dusch). 
Att placera två baracker med korttidsboenden inklusive parkeringsplatser och toaletter 
på platsen bedöms påverka omgivningen negativt då den höga exploateringen förändrar 
områdets lantliga och glesbebyggda karaktär. 
Om baracker för korttidsvistelse ska ställas upp på den aktuella platsen bör frågan 
angående tillkommande biltrafik, avloppsfrågan samt övrig omgivningspåverkan först 
utredas via en detaljplan. 
 
 
 
Beslut delges  
Sökande 
 

Avgift 
Avgift för handläggningen av ärendet tas ut enligt tabell A7.1 i kommunens 
bygglovstaxa och uppgår till 9 000 kr. 
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Ärendet bedöms ha varit komplett den 30 november 2021 och var ursprungligen 
planerad att tas upp den 27 januari 2022. Sökande har två gånger begärt extra tid att 
inkomma med en skrivelse. 
Ovanstående ger en handläggningstid på mindre än 10 veckor. Det finns därför inte skäl 
att sätta ner avgiften enligt 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900) 
Faktura skickas separat. 
 
Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas, se bifogad information om Hur man överklagar. 
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§ 59 
Beslut efter ansökan om förhandsbesked för brandstation på 
fastigheten Juno 1 
Dnr  2022/0180 
 
Beslut 
Förhandsbesked för brandstation kan tillåtas på den avsedda platsen med nedan givna 
villkor. 

Villkor: 
Förhandsbeskedsprövningen avser endast markanvändningen. 
Byggnationen ska utformas och anpassas enligt de egenskapsbestämmelser och övriga 
villkor som finns uppräknade i detaljplanen. 

 
Avgiften för beslutet: 9 000 kr. 
 
Jäv 
Mats Nilsson (V) och Jens Nielsen (KD) deltar inte i handläggningen av ärendet på 
grund av jäv. 

Handlingar som tillhör beslutet  
• Situationsplan (karta), dnr 2022/0180-2 
• Ansökan 2022/0180-1 
• Fasadritning 2022/0180-3 

 
Beslutsunderlag 

• Översiktlig lokaliseringskarta 
• Gällande detaljplan 1462-P47 
• Samhällsnämndens arbetsutskott § 69/2022 

 
Yrkanden 
Andreas Freiholtz (SD) yrkar bifall till sektorns förslag. 
 
Jörgen Andersson (C) yrkar bifall till sektorns förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
För fastigheten gäller detaljplan för ”Kvarteret Juno m fl” med beteckning nr 1462-P47 
som vann laga kraft den 15 mars 2006. Planens syfte är att möjliggöra handelsetablering 
och småindustri. 
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Den 21 mars 2022 inkom en ansökan om förhandsbesked för byggnation av en 
brandstation på platsen.  
I brandstationens användning ingår räddningstjänst och utryckningsfordon. 
Personalutrymmen som omklädningsrum, gym och andra gemensamma utrymmen 
ingår. Övernattning ingår i begränsad utsträckning. Även komplement så som 
övningsområde, garage och kontor ingår i användningen. 
Bygglovsenheten bedömer att ovanstående användning ryms inom begreppet 
”Industriverksamhet”, åtgärden överensstämmer med detaljplanen.  
 
 
 
Beslutet skickas till 
Sökanden 
 
Beslutet meddelas  
Fastighetsägarna till Edet 2:35, 2:60, 2:81, 2:82, Hercules 1, Jupiter 2 och 6 
 
Beslutet kungörs 
Post- och Inrikes Tidningar  
 
 

Avgift 
Avgift för handläggningen av ärendet tas ut enligt tabell A7.1 i kommunens 
bygglovstaxa och uppgår till 9 000 kr. 
Ärendet bedömds ha varit komplett den 21 mars 2022 vilket ger en handläggningstid på 
5 veckor. Det finns därför inte skäl att sätta ner avgiften. 
Faktura skickas separat. 
 
Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas, se bifogad information om Hur man överklagar. 

• Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas. Bygglov ska sökas. 

• Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter 
det att beslut om förhandsbesked vunnit laga kraft. 

• Anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet anmäls till VA-enheten i 
Lilla Edets kommun i samband med ansökan om bygglov. 
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§ 60 
Miljöpris 2022 
Dnr SAN 2022/29 
 
Sammanfattning 
Samhällsnämnden utser årets miljöpristagare utifrån de kriterier som omnämns i 
stadgarna ”Stadgar för Lilla Edets kommuns pris för en hållbar utveckling”.  
Priset som är avsett för att uppmuntra insatser som bidrar till en hållbar utveckling i 
Lilla Edets kommun.  
En hållbar utveckling definieras som en utveckling som tillgodoser dagens behov, utan 
att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. 
Totalt har det inkommit fyra nomineringar gällande tre olika verksamheter. 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsnämndens arbetsutskott § 61/2022 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-25 
Nomineringar till miljöpris 2022 
Stadgar för Lilla Edets kommuns pris för en hållbar utveckling 
 
Yrkanden 
Andreas Freiholtz (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Jörgen Andersson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
Ingen miljöpristagare utses 2022 eftersom ingen nominering uppfyller kraven för 
miljöpriset. 
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§ 61 
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
Dnr SAN 2022/149 
 
Sammanfattning 
Principen att ”förorenaren” ska betala ligger till grund för ekonomiska 
ställningstaganden inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Principen ingår i Rio-
dokumentet (Polluter Pays Principle) och i EU:s Rom-fördrag. Riksdagen har med detta 
som grund haft som utgångspunkt att myndigheternas verksamhet enligt miljöbalken 
m.fl. taxor som huvudprincip ska vara avgiftsfinansierad.  
 
Inför 2022 höjdes timtaxan. Detta förslag innebär ingen ytterligare höjning av timtaxan 
inför kommande år. Inte heller ändras texten i grunddokumentet eller bilaga 2. Däremot 
så föreslås några förändringar i bilaga 1 för att bättre motsvara faktiskt 
handläggningstid, alt. bli mer förutsägbart för verksamhetsutövaren. 
 

• Avgiften för tillsyn av enskilda avlopp, som av misstag föll bort i samband med 
förra årets ändring av taxan, återinförs på samma nivå som tidigare, dvs. 
motsvarande tre timmars handläggning. 

• Värmepumpsanläggningar, med undantag för den vanligaste varianten som 
innebär 1-2 borrhål, ändras till löpande timavgift istället för fast avgift 
motsvarande två timmars handläggning. 

• Handläggning av anmälan om kompostering ändras från löpande timavgift till en 
fast avgift motsvarande 1 timme handläggning. 

 
Beslutsunderlag 
Samhällsnämndens arbetsutskott § 62/2022 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-28 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget innebär förutsättningar för att uppnå en något förbättrad kostnadstäckning för 
miljöenhetens utförda arbete. 
 
Beslut 
Samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta nämndens förslag till reviderad 
taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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Samhällsnämnden protokoll 2022-04-21 
 

 
§ 62 
Information från enheten miljö och bygg 
 
Sammanfattning 
Enhetschef Kristian Nordström informerar om aktuella ärenden på enheten. 
 
Beslut 
Samhällsnämnden antecknar informationen. 
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Samhällsnämnden protokoll 2022-04-21 
 

 
§ 63 
VA-taxa 2023 
Dnr SAN 2022/118 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har arbetat fram en VA-taxa för 2023 som innebär full kostnadstäckning 
för nödvändiga kostnader samt ger goda förutsättningar för en fortsatt god 
kostnadstäckning vid VA-exploateringar. 
 
Förslag till förändringar i taxan jämfört med VA-taxa 2022 
Beloppen i anläggningsavgiften höjs med 3% 
Intäkterna för brukningsavgiften höjs med 8% 
 

Syftet med VA-taxan 
Samhällsnämnden i Lilla Edet har i Mål- och resursplan för 2023 fattat beslut om att 
VA-verksamheten är ett av sex prioriterade målområden. Målet för VA-verksamheten är 
att kommunens VA-försörjning ska vara robust och hållbar genom långsiktighet och 
resurseffektivitet i den kommunala dricksvattenförsörjningen och avloppsreningen.  
 
Syftet med VA-taxan i Lilla Edets kommun är att helt finansiera VA-huvudmannens 
kostnader och därmed vara en viktig del i att möjliggöra för kommunens framtida 
exploatering.  

VA-taxan består av olika delar vilka beskrivs nedan. 

Anläggningsavgift 2023 
Enligt tekniska nämndens beslut ska anläggningsavgiften över tid täcka kostnader för 
utbyggnad av VA-anläggningen vid nyproduktion av bebyggelse i syfte att uppnå en 
skälig och rättvis fördelning av nödvändiga kostnader. 
Enligt VA-taxan har huvudmannen rätt att indexreglera anläggningsavgifterna baserat 
på ett medelvärde på serie 311 (Jordarbeten) och 322 (Läggning av PVC-rör) i 
entreprenadindex. 
 
Förvaltningen föreslår att alla belopp i anläggningsavgiften höjs med 3 % för att 
undvika stora framtida justeringar av prisnivån samt borga för en fortsatt god 
kostnadstäckning vid VA-exploateringar. 
I VA-taxa 2023 framgår prissättning och konstruktion av anläggningsavgiften 2023 
enligt förvaltningens förslag ovan. 
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Samhällsnämnden protokoll 2022-04-21 
 

 
Brukningsavgift 2023 
Brukningsavgiften är en årlig avgift som alla VA-abonnenter betalar. Intäkterna från 
brukningsavgiften ska täcka VA-huvudmannens nödvändiga årliga kostnader för 
exempelvis: 
 
• Personalomkostnader inkl. administration 
• Driftkostnader underhåll (el, kemikalier, fastigheter etc.) 
• Löpande verksamhetskostnader (utredningar, besiktningar, verksamhetssystem 

serviceavtal, kvittblivning av slam, transporter etc.) 
• Underhåll och viss förnyelse (vattenläckor, avloppsstopp, trasiga ledningar, 

störningar och haverier) 
• Kapitalkostnad (avskrivningar och ränta) 
 
Förutsättningar för brukningsavgift 2023 
Samhällsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till en 
brukningsavgift som dels ger en 100 procentig täckning för nödvändiga kostnader. 
Förvaltningens förslag på VA-taxa 2023 tar höjd för prisökningar samt ökade 
kapitalkostnader enligt investeringsplanen. 
 
I §31 i vattentjänstlagen anges att avgifter skall bestämmas så att kostnaderna fördelas 
på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist.  
 
Intäkter från brukningsavgiften 
För att uppnå teknisk nämnds mål om finansiering föreslår förvaltningen att intäkterna 
från brukningsavgiften uppgår till 38 244 tkr för 2023. Det innebär att intäkterna för 
2023 ökar med 8% jämfört med budget 2022.  
 
Konsekvens av förslag till brukningsavgift 2023 
I tabellen nedan framgår årskostnaden för alla fyra vattentjänsterna (vatten, spillvatten, 
dagvatten fastighet och dagvatten gata för typhus A (villa med förbrukning på 150 m3/år 
med en tomtyta på 800 m2) och typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter och 
förbrukning på 2 000 m3 med en tomtyta på 800 m2 och två parallellkopplade 
vattenmätare av typen qn 2,5). Typhusförbrukning används av Svenskt vatten och Nils 
Holgerssonundersökningen för att möjliggöra en nationell jämförelse av anläggnings- 
och brukningstaxor mellan olika kommuner. 
 

Typhus Brukningsavgift  
(kr/år) inkl moms  

  2022 2023 Skillnad 
Villa (A) 13 272 14 334 1062 
Flerbostadshus (B) per lägenhet 6 405 6 917 512 
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Samhällsnämnden protokoll 2022-04-21 
 

 
 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsnämndens arbetsutskott § 54/2022 
Tjänsteskrivelse daterad 22-03-11 
VA-Taxa 2023 
 
Ekonomiska konsekvenser 
VA-taxa 2023 innebär att alla belopp i anläggningsavgiften höjs med 3% för att 
undvika stora framtida justeringar av prisnivån samt borga för en fortsatt god 
kostnadstäckning vid VA-exploateringar. 
 
Brukningsavgift för 2023 ger 100% täckning för nödvändiga kostnader. För att uppnå 
mål om finansiering föreslås att intäkterna från brukningsavgiften uppgår till 38 244 tkr 
för 2023. För att uppnå detta krävs att intäkterna för 2023 ökar med 8% jämfört med 
2022.  
 
Sociala konsekvenser 
Förvaltningen har föreslagit en VA-taxa enligt §31 i vattentjänstlägen där det anges att 
avgifter skall bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad 
som är skäligt och rättvist. 
 
Beslut 
Samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta VA-taxa 2023. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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Samhällsnämnden protokoll 2022-04-21 
 

 
§ 64 
Information från enheten vatten och avlopp 
 
Sammanfattning 
Enhetschef Franz Wallebäck informerar om aktuella ärenden på enheten. 
 
 
Beslut 
Samhällsnämnden antecknar informationen. 
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Samhällsnämnden protokoll 2022-04-21 
 

 
§ 65 
Information från enheten föreningsstöd och lokaler 
 
Sammanfattning 
Plan- och exploateringschef Maria Wagerland informerar om aktuella ärenden på 
enheten. 
 
Beslut 
Samhällsnämnden antecknar informationen. 
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Samhällsnämnden protokoll 2022-04-21 
 

 
§ 66 
Information från kostenheten 
 
Sammanfattning 
Kostchef Anethe Johansson informerar om aktuella ärenden på enheten. 
 
 
Beslut 
Samhällsnämnden antecknar informationen. 
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Samhällsnämnden protokoll 2022-04-21 

 
§ 67 

Information 
 
Sammanfattning 
➢ Sektorchef Karin Holmström informerar om fysiska arbetsmiljöronder. 
➢ Sektorchef Karin Holmström informerar om skredsäkringsprojekten. 
➢ Andreas Freiholtz (SD) informerar om att han till nästa nämnd kommer att lyfta 

ett ärende om att eventuellt ge delegation till arbetsutskottet i ärenden gällande 
förelägganden vid myndighetsutövning. 
 

 
Beslut 
Informationen antecknas till protokollet. 
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§ 68 

Anmälan av inkomna skrivelser 
 
Sammanfattning 
Inga skrivelser är inkomna till dagens sammanträde. 
 
 
Beslut 
Informationen antecknas till protokollet. 
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Samhällsnämnden protokoll 2022-04-21 

 
§ 69 

Anmälan av delegationsbeslut 
 
Sammanfattning 
Samhällsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och 
tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska 
redovisas till Samhällsnämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva 
eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad 
delegation. 
 
Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av delegationsbeslut (se 
bilaga till § 69). 
 
 
Beslut 
Samhällsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut. 
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 Beskrivning 
 

Paragraf 
 

Datum 
 

Avsändare/Mottagare 
 

 

Ärendenummer Ärendemening 
 

Kategori 
   

 AVTAL Parkeringsövervakning 2022-2024 
 

Anna Berlin §1/2022 

2022-02-11   

SAN 2021/842 Parkeringsövervakning Lilla Edets kommun Upphandling 

   
 Beslut om direktupphandling parkeringsövervakning 

2022-2024 
Anna Berlin §3/2022 

2022-02-21   

SAN 2021/842 Parkeringsövervakning Lilla Edets kommun Upphandling 

   
 Fiber sektor 2 Lödöse IPO Grävtillstånd på del av 

sektor 2 
Jarno Tuovinen §2/2022 

2022-02-22 IP Only  

SAN 2021/344 Lödöse Fiber sektor 2 Grävtillstånd 

   
 Förlängning av skötselavtal gräs Anna Berlin §2/2022 

2022-02-10   

SAN 2021/84 Ramavtal markskötsel 2021 Upphandling 

   
 Delegeringsbeslut tillstånd delat avfallskärl - 

BEVILJAT 
Christin Falkenby §10/2022 

2022-02-24 ***Personuppgift***  

SAN 2022/84 Ansökan om delat avfallskärl Övriga delegeringsbeslut 

   
 Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av 

hushållsavfall - BEVILJAT 
Christin Falkenby §11/2022 

2022-02-24 ***Personuppgift***  

SAN 2022/93 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
och slam 

Uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam 
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 Förordnande av parkeringsvakter Lilla Edets 
kommun 

Anna Berlin §4/2022 

2022-02-24   

SAN 2021/842 Parkeringsövervakning Lilla Edets kommun Övriga delegeringsbeslut 

   
 Yttrande transportdispens långt fordon 35 m beviljad Göran Åberg §20/2022 

2022-02-25 Trafikverket Transportdispensenheten  

SAN 2022/86 [TRV 2022/9593] Begäran om yttrande gällande 
transportdispens 

 

   
 Yttrande transportdispens tungt fordon 88 ton 

beviljad med villkor 
Göran Åberg §21/2022 

2022-02-25   

SAN 2022/94 [TRV 2022/12824] Begäran om yttrande gällande 
transportdispens 

 

   
 Yttrande transportdispens tungt fordon 72 ton 

beviljad med villkor 
Göran Åberg §22/2022 

2022-02-25 Trafikverket Transportdispensenheten  

SAN 2022/95 [TRV 2022/12887] Begäran om yttrande gällande 
transportdispens 

 

   
 Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av 

hushållsavfall och slam - BEVILJAT 
Christin Falkenby §12/2022 

2022-03-01 ***Personuppgift***  

SAN 2022/105 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
och slam 

Uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam 

   
 Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av 

hushållsavfall och slam - BEVILJAT 
Christin Falkenby §13/2022 

2022-03-01 ***Personuppgift***  

SAN 2022/104 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
och slam 

Uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam 

   
 Tjänstetillsättning VA-ingenjör, 20224 Franz Wallebäck §1/2022 

2022-03-02   

SAN 2022/106 Tjänstetillsättning VA-ingenjör, 20224 Tjänstetillsättning 

   
 Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av 

hushållsavfall 
Christin Falkenby §14/2022 

2022-03-02 ***Personuppgift***  

SAN 2022/103 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
och slam 

Uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam 

   
 AKUT Grävtillstånd Fiberlagning Slåttervägen Jarno Tuovinen §3/2022 

2022-03-04   

SAN 2022/82 Ansökan om grävtillstånd - Akut grävning Lilla Edet Grävtillstånd 
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 Beslut om upphandling avseende besiktningar av 

kommunens lekplatser 
Anna Berlin §5/2022 

2022-03-04 Nina Glennvall Turunen  

SAN 2022/68 Lekplatser 2022 Upphandling 

   
 Beslut om upphandling av en nulägesanalys för Lilla 

Edets kommun 
Karin Holmström §2/2022 

2022-03-04 Nina Glennvall  

SAN 2022/41 Upphandling av genomförande av en nulägesanalys 
av avdelningen Avfall-Återvinning 

Upphandling 

   
 Yttrande Alma Extreme Duthlon 

Två kommentarer: visa hänsyn, städa efteråt. 
 

Göran Åberg §23/2022 

2022-03-08 Länsstyrelsen i Västra Götalands Län  

SAN 2022/57 Begäran om yttrande, ärende 4404-2022, tävling 
med cykel på väg 

 

   
 Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av 

hushållsavfall - BEVILJAT 
Christin Falkenby §15/2022 

2022-03-10 ***Personuppgift***  

SAN 2022/83 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
och slam 

Uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam 

   
 Yttrande transportdispens tungt o brett fordon 72 ton 

till Spånkajen beviljad 
Göran Åberg §24/2022 

2022-03-15 Trafikverket Transportdispensenheten  

SAN 2022/114 [TRV 2022/17052] Begäran om yttrande gällande 
transportdispens 

 

   
 Yttrande valaktivitet i 

Avvaktar beslut från politiskt möte 
 

Göran Åberg §25/2022 

2022-03-15 tillstand.vast@polisen.se  

SAN 2022/128 Begäran om yttrande A143.201/2022  

   
 Grävtillstånd för Akut telekabellagning korsning 

Ljungkilevägen/Kungälvsvägen 
Jarno Tuovinen §4/2022 

2022-03-18 ***Personuppgift***  

SAN 2022/129 Akut grävtillstånd Kungälvsvägen Grävtillstånd 

   
 Tillstånd för tryckning av fiber under VA-ledningar på 

sektor 2 Lödöse 
Jarno Tuovinen §5/2022 

2022-03-18 IP Only  

SAN 2021/344 Lödöse Fiber sektor 2 Grävtillstånd 

   
 Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av 

hushållsavfall och slam - BEVILJAT 
Christin Falkenby §16/2022 
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2022-03-18 ***Personuppgift***  

SAN 2022/117 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
och slam 

Uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam 

   
 Yttrande transportdispens 64 ton tung beviljad 

Ljungskilev - E45 
Göran Åberg §26/2022 

2022-03-18 Trafikverket Transportdispensenheten  

SAN 2022/134 [TRV 2022/20574] Begäran om yttrande gällande 
transportdispens 

 

   
 Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av 

hushållsavfall och slam - BEVILJAT 
Christin Falkenby §17/2022 

2022-03-22 ***Personuppgift***  

SAN 2022/113 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
och slam 

Uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam 

   
 Grävtillstånd Vattenfall Gärdhemsv,Skillnadsgatan 

under Brov. till Skansenv. 
Jarno Tuovinen §6/2022 

2022-03-22 Vattenfall  

SAN 2021/847 Ansökan om grävtillstånd Gärdhemsgatan m.fl. hela 
mailet med bilagor 

Grävtillstånd 

   
 Yttrande motornostalgisk dag, avslag för 

blockerande av väg 
Göran Åberg §27/2022 

2022-03-22 tillstand.vast@polisen.se  

SAN 2022/143 Begäran om yttrande A144.903/2022  

   
 Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av 

hushållsavfall - BEVILJAT 
Christin Falkenby §18/2022 

2022-04-06 ***Personuppgift***  

SAN 2022/181 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
och slam 

Uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam 

   
 Grävtillstånd IPO, gropar på vardera sida Bruksv. 

Lagning av fiberfel 
Jarno Tuovinen § 

2022-04-06 ***Personuppgift***  

SAN 2022/120 Grävansökan Örtvägen  Grävtillstånd 

   
 Beslut om utbetalning av lokalbidrag Karin Holmström §3/2022 

2022-04-06 Lilla Edets Scoutkår  

SAN 2022/112 Ansökan om lokalbidrag Övriga delegeringsbeslut 

   
 Beslut om utbetalning av lokalbidrag Karin Holmström §4/2022 

2022-04-06 Västerlanda Vu Unga  

SAN 2022/121 Ansökan om lokalbidrag Övriga delegeringsbeslut 

   
 Grävtillstånd fiberinkoppling IPO 7 nya kunder i Lilla 

Edet utförare Blacklink 
Jarno Tuovinen §7/2022 
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2022-04-07 ***Personuppgift***  

SAN 2022/136 Grävansökningar för installation av Fiber Grävtillstånd 

   
 Beslut om grävtillstånd Jarno Tuovinen §8/2022 

2022-04-08 IP Only  

SAN 2021/345 Lödöse Fiber sektor 3 Grävtillstånd 

   
 

    

 



Diarieår Dnr Löpnr Ärendekod Fastighet Rubrik

2017 0668 6 AVL Tillstånd till infiltrationsmoduler
2019 1191 5 AVL Tillstånd till minireningsverk
2020 0273 9 AVL Tillstånd till biomodulanläggning
2019 0578 5 AVL Tillstånd till markbädd på burk, Fann Biodbädd 5
2019 1115 5 AVL Tillstånd till minireningsverk
2021 1023 8 AVL Tillstånd till enskilt avlopp
2021 1030 12 AVL Tillstånd till minireningsverk
2021 1114 7 AVL Tillstånd till markbädd
2021 1083 2 AVL Medgivande till förlängt slamtömningsintervall
2021 1085 3 AVL Avslag på ansökan om förlängt slamtömningsintervall
2021 1116 6 AVL Tillstånd till markbädd
2021 1118 4 AVL Tillstånd till enskild avloppsanläggning
2021 1095 8 AVL 15 Tillstånd till BDT-filter
2021 1068 7 AVL Tillstånd till minireningsverk
2021 1100 10 AVL Tillstånd till minireningsverk
2021 1108 7 AVL Tillstånd till minireningsverk
2021 1136 4 AVL Tillstånd till markbädd
2022 0010 2 AVL 4 Tillstånd till markbädd
2022 0011 2 AVL Begäran om komplettering av ansökan
2022 0013 2 AVL Tillstånd till markbädd
2022 0014 2 AVL Begäran om komplettering av ansökan
2022 0042 2 AVL Bekräftelse anmälan av torrtoalett och tillstånd eget omhändertagande av latrin
2021 1145 2 AVL Medgivande till förlängt slamtömningsintervall
2021 1147 3 AVL bekräftelse på anmälan av förmultningstoalett och medgivande till eget omhändertagande av latrin
2022 0052 2 AVL Bekräftelse på anmälan av förmultningstoalett och tillstånd till eget omhöndertagande av latrin
2022 0057 2 AVL Bekräftelse på anmälan av förbränningstoalett
2021 1149 2 AVL Begäran om komplettering
2021 1150 5 AVL Tillstånd till minireningsverk
2021 1154 3 AVL Begäran om komplettering
2021 1159 2 AVL 9 Begäran om komplettering
2022 0022 2 AVL Medgivande installation av torrtoalett samt tillstånd till eget omhändertagande av latrin
2021 1159 4 AVL Tillstånd till markbädd på burk
2021 1161 3 AVL Begäran om komplettering av ansökan
2021 1161 5 AVL Tillstånd till minireningsverk

2020 0077 7 AER Slutbesked - Installation av eldstad
2020 0998 11 AER Slutbesked - Installation av eldstad och rökkanal
2022 0040 10 AER Föreläggande om komplettering
2022 0040 13 AER 4 Startbesked - Installation av vedpanna med ackumulatortankar, braskamin och rökkanal
2022 0016 6 AER 1 Avvisande av anmälan av eldstad och rökkanal
2022 0028 6 AER Slutbesked eldstad
2022 0124 6 AER Startbesked eldstad
2022 0124 9 AER Slutbesked - Installation av eldstad
2022 0130 7 AER Startbesked - Installation av eldstad och rökkanal
2015 0667 7 BAN Slutbesked - Installation av eldstad
2016 1358 14 BAN Slutbesked - Ombyggnad av flerbostadshus
2018 0484 20 BAN V Slutbesked - Tillbyggnad av fritidshus med inglasat uterum
2020 0513 16 BAN 1 Slutbesked - Tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum
2020 0750 6 BAN Slutbesked - Installation av eldstad och rökkanal
2020 0953 16 BAN Slutbesked, tillbyggnad enbostadshus (15 kvm)
2020 0959 6 BAN Slutbesked - Installation av eldstad
2020 1144 9 BAN Slutbesked eldstad
2020 1099 6 BAN Slutbesked - Installation av eldstad
2021 0784 18 BAN Startbesked för komplementbyggnad (attefall)
2021 0935 10 BAN Slutbesked - Installation av eldstad
2021 1034 17 BAN Beslut att avvisa anmälan om ej lovpliktig åtgärd, tillbyggnad av fritidshus
2021 1135 11 BAN Slutbesked ventilation
2022 0068 9 BAN Föreläggande komplettering
2022 0068 13 BAN Föreläggande komplettering
2022 0068 16 BAN Startbesked komplementbyggnad
2022 0077 10 BAN Föreläggande komplettering
2022 0030 23 BAN Startbesked attefallshus samt eldstad
2022 0077 15 BAN Föreläggande komplettering
2022 0083 5 BAN Startbesked hiss
2022 0140 6 BAN Startbesked hiss
2014 1139 121 BLN Slutbesked - Nybyggnad av 21 st enbostadshus - BRF BAMBI
2016 1231 31 BLN Slutbesked - Nybyggnad av enbostadshus och garage
2016 1240 50 BLN Slutbesked - Nybyggnad av enbostadshus
2017 0021 41 BLN Slutbesked - Nybyggnad av maskinhall med stall
2017 0520 26 BLN Slutbesked - Nybyggnad av maskinhall
2017 0717 9 BLN Slutbesked mur
2017 1052 21 BLN Slutbesked komplementbyggnad
2019 0433 36 BLN Interimistiskt slutbesked - Nybyggnad av fritidshus
2020 0695 40 BLN Slutbesked - Nybyggnad av fritidshus
2020 0988 87 BLN Interimistiskt slutbesked - Nybyggnad av enbostadshus
2020 0988 90 BLN Slutbesked - Nybyggnad av enbostadshus
2020 0978 52 BLN Slutbesked - Nybyggnad av enbostadshus
2021 0322 44 BLN Startbesked - Nybyggnad av enbostadshus och garage
2021 0568 48 BLN Startbesked - Tillbyggnad av enbostadshus
2021 0867 29 BLN Avvisning
2021 0918 38 BLN Startbesked - Nybyggnad av enbostadshus och garage
2021 1069 36 BLN Startbesked enbostadshus
2021 1051 34 BLN Beslut efter ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och stödmurar
2022 0039 17 BLN Bygglov nybyggnad
2022 0017 35 BLN Beslut efter ansökan om bygglov för enbostadshus och gäststuga på fastigheten Hönebäcken 1:10
2022 0076 17 BLN Föreläggande komplettering
2022 0078 7 BLN 02 Föreläggande om komplettering
2022 0033 10 BLN Bygglov enbostadshus
2022 0039 9 BLN Föreläggande komplettering
2022 0090 6 BLN 4 Föreläggande om komplettering
2022 0098 19 BLN 5 Beslut efter ansökan om bygglov för fritidshus på fastigheten Mjösund 1:75
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Plan- och bygglagen

Enskilda avlopp



2021 0971 18 BLN Slutbesked uterum
2015 0444 10 BLO Slutbesked - Fasadändring
2017 0406 14 BLO Slutbesked - Tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum
2017 0554 18 BLO 39 Slutbesked - Tillbyggnad av lägenhet med inglasat uterum
2017 0595 7 BLO Slutbesked fasadändring
2017 0115 7 BLO Slutbesked - Uppförande av skylt på fasad
2018 0336 15 BLO Slutbesked tillbyggnad
2017 0759 9 BLO Slutbesked - Fasadändring på enbostadshus med  takfönster
2020 0540 39 BLO Interimistiskt slutbesked - Tillbyggnad av enbostadshus
2020 0745 22 BLO 18 Slutbesked efter ansökan om tillbyggnad av fritidshus
2021 0242 24 BLO 24 Slutbesked tillbyggnad
2021 1041 24 BLO Beslut efter ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av fritidshus och nybyggnad av plank på fastigheten Stora Näset 1:5
2021 1041 48 BLO Startbesked - Om- och tillbyggnad av fritidshus samt nybyggnad av stödmur och plank
2021 1055 20 BLO Bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus
2021 1059 16 BLO Föreläggande komplettering
2021 1066 9 BLO Avvisande
2021 1120 11 BLO Föreläggande komplettering
2021 1067 7 BLO Avvisande
2022 0081 3 BLO Föreläggande komplettering
2022 0081 8 BLO Bygglov fasadändring
2021 1164 17 BLO 23 Bygglov tillbyggnad
2022 0131 9 BLO Avskrivning av ansökan för tillbyggnad av enbostadshus (uterum)
2022 0152 6 BLO Föreläggande om komplettering
2018 0941 40 BYÄR Tillsynsärende avslutas
2022 0119 2 BYÄR Beslut om användningsförbud för hiss
2022 0120 2 BYÄR Beslut om användningsförbud för hiss
2022 0121 2 BYÄR Beslut om användningsförbud för hiss
2022 0122 2 BYÄR Beslut om användningsförbud för hiss
2021 1092 10 FHB Ansökan avvisas
2022 0062 10 RIL Rivningslov för brandskadat bostadshus

2022 0019 2 KOM Beslut om undantag från Avfallsförordning och Lokala renhållningsordningen från och med 2022-04-01
2022 0101 3 KOM Beslut om undantag från Avfallsförordning och Lokala renhållningsordningen
2022 0134 2 KOM Beslut om undantag från Avfallsförordning och Lokala renhållningsordningen
2022 0135 2 KOM Beslut om undantag från Avfallsförordning och Lokala renhållningsordningen 
2022 0139 3 KOM Beslut om undantag från Avfallsförordning och Lokala renhållningsordningen
2022 0143 2 KOM Beslut om undantag från Avfallsförordning och Lokala renhållningsordningen 
2022 0144 2 KOM Beslut om undantag från Avfallsförordning och Lokala renhållningsordningen 
2022 0147 2 KOM Beslut om undantag från Avfallsförordning och Lokala renhållningsordningen 
2022 0148 2 KOM Beslut om undantag från Avfallsförordning och Lokala renhållningsordningen 
2022 0156 2 KOM Beslut om undantag från Avfallsförordning och Lokala renhållningsordningen 

2017 0750 27 HÄL Beslut om att förelägga Trafikverket att mäta och beräkna buller på fastigheten Hede 1:31 i Lilla Edets kommun
2021 1133 4 HÄL Beslut om miljösanktionsavgift för att utan anmälan bedrivit stickande/skärande hygienisk verksamhet

Livsmedel

2022 0155 2 LIV Registrering av livsmedelsanläggning
2022 0185 2 LIV Registrering av livsmedelsanläggning
2022 0188 1 LIV Riskklassning och årlig kontrolltid

Miljöskydd

2021 0243 13 MIS Beslut om avgift för handläggning samt avslutande av ärende efter återtagande av anmälan
2021 0852 11 MIS Beslut om avgift samt att avsluta ärende utan ytterligare åtgärd
2021 1047 6 MIS Beslut om ändring av miljöfarlig verksamhet
2021 1091 8 MIS Föreläggande om att inkomma med information

Hälsoskydd

Avfall
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